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Zapraszamy do udziału w XIX edycji wojewódzkiego 
konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii 
województwa śląskiego 2022 r.” dla uczniów klas II 
i III szkół podstawowych

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Cele konkursu:
Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej na dbałość o czystość języka polskiego, 

propagowanie znajomości poprawnej pisowni i czujności 

ortograficznej oraz kaligrafii. Dodatkowo kształcenie pamięci 

i logicznego myślenia.

Regulamin konkursu

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie:
Umiejętność wymyślenia i czytelnego zapisu opowiadania. 

Zastosowanie zasad ortografii w swoim tekście. Umiejętność 

korzystania ze słownika ortograficznego.

3/8



Warunki uczestnictwa:
1. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie ponoszą żadnych opłat 

za uczestnictwo w konkursie.

2. Ze względu na sytuację związaną z covid-19 finał XIX edycji 

konkursu wojewódzkiego nie odbędzie się w tradycyjnej formie.

3. Laureatów II etapu konkursu należy zgłosić do 

14 kwietnia 2022 r.

4. Załącznik nr 1 (kartę zgłoszenia) i załącznik nr 2 (klauzulę 

dotyczącą konkursu) należy wysłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach, 

ul. Bankowa 1, 44-240 Żory lub na pocztę e-mail organizatora 

m.jakubska@sp15-zory.pl   

lub centrumedukacjiregionalnej@gmail.com   

Uwaga! O zakwalifikowaniu do III etapu konkursu 

decyduje termin otrzymania karty zgłoszenia przez 

organizatora.

Uwaga! W przypadku braku doradcy, uczniów zgłaszają 

nauczyciele organizujący konkurs po uprzedniej konsultacji 

z koordynatorem konkursu p. Jadwiga Tabor - kierownik Centrum 

Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193 

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Forma przeprowadzenia konkursu:
1.  Konkurs składa się z trzech etapów:
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a) wewnątrzszkolny –  jego celem jest wyłonienie trzech 

finalistów, którzy będą reprezentować szkołę w drugim etapie,

b) powiatowy – jego celem jest wyłonienie dwóch finalistów, 

którzy będą reprezentować powiat/gminę w trzecim etapie,

c) wojewódzki – finałowy, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni 

w drugim etapie. 

2. Ze względu na sytuację związaną z covid-19 finaliści XIX edycji 

konkursu wojewódzkiego napiszą opowiadanie pod tytułem: 

„Moi przyjaciele ze szkoły i podwórka”.

3. Format pracy: 

A4, kartka z bloku listowego lub kancelaryjnego. 

4. Wykonanie pracy:

● tekst musi zawierać w opowiadanej historii słowa z „rz”, „ż”, 

„ó”, „u”, „h”, „ch”. 

● pismo odręczne,

● limit to minimum 1 strona A4, maksimum 2 strony A4

● praca musi być podpisana czytelnie: imię i nazwisko, szkoła, 

klasa.

5. Prace finalistów III etapu należy dostarczyć do dnia 29 kwietnia, 

do godziny 12.00 do siedziby Centrum Edukacji Regionalnej 

w Żorach, Świetlica MOK w Żorach-Osinach, ul. Szkolna 55, 

44-240 Żory.
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6. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej w innych konkursach i nienaruszającymi praw osób 

trzecich. 

7. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo 

do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników 

konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, 

jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo 

organizatora do prezentacji i publikacji nagrodzonych lub 

wyróżnionych prac na różnych polach eksploatacji bez dodatkowej 

zgody i bez honorarium.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

Ocena pracy: 
1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, 

która zostanie powołana przez organizatora.

2. Ocenie będzie podlegać:

a) tekst zgodny z zasadami ortografii

b) zgodność pracy z tematem,

c) jakość wykonania,

d) oryginalność i pomysłowość,

e) użyte słowa z „rz”, „ż”, „ó”, „u”, „h”, „ch”,

f) interpunkcja. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

4. Wyniki zostaną ogłoszone stronie internetowej organizatora 

https://cer-zory.pl/
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Miejsca nagrodzone w konkursie:
W konkursie nagradzane są: 

- miejsce I: za największą liczbę zdobytych punktów 

- miejsce II: za drugi wynik zdobytych punktów

- miejsce III: za trzeci wynik zdobytych punktów 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczestników 

przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia: 
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 

a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa. 

2.  Nagrody i dyplomy będą do odbioru w CER w Żorach-Osinach. 

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/ 

Szczegółowych informacji udziela:
Jadwiga Tabor - kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193 

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza posiadanie 

7/8

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/


przez szkołę zgody na publikację zdjęć uczestników konkursu oraz 

przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. 
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